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PRAVILNIK 

 
NATJECANJA DO 10 GODINA 

 
   „ZELENI TURNIRI“  
 
1. PROVEDBA 
  
1.1. Organizatori natjecanja su klubovi članovi Hrvatskog teniskog saveza i   

zajednice teniskih udruga u okviru HTS-a. 
 
1.2.   Natjecanja će se održavati prema regionalnim kalendarima natjecanja . 
 
1.3.   Pravo nastupa na natjecanjima dozvoljen je svim igračima koji u tekućoj      

godini navršavaju 8 godina, bez obzira na mjesto održavanja.  
 
1.4.   Natjecanja će biti organizirana u pojedinačnoj konkurenciji, a održavat će se  

subotom i nedjeljom, na minimalno 4 igrališta. 
 
1.5.    Na natjecanjima je obvezno prisutnost licenciranog trenera, šetajućeg suca i 

voditelja natjecanja. Šetajući sudac je dužan nositi službenu akreditaciju na 
vidljivom mjestu. 

 
1.6.   Natjecanje se odvija na igralištu standardnih dimenzija s normalnom visinom 

mreže. 
 
1.7.   Natjecanja se igraju s 25% mekšim loptama (zelena lopta).  
 
2. PRIJAVE 
 
2.1.   Početak natjecanja određuje organizator. 
 
2.2.   Igrači koji nastupaju na natjecanjima nisu dužni biti registrirani igrači    

Hrvatskog teniskog saveza. 
 
2.3.   Igrači su obvezni predočiti liječničku potvrdu na prvom natjecanju na kojem  

nastupaju i ona vrijedi za cijeli ciklus u kalendarskoj godini. 
 
2.4.    Pismene prijave obvezne su dva dana prije početka turnira, a termin 

odigravanja i rok za prijavu mora biti naglašen u propozicijama natjecanja. 
 
3. SUSTAV NATJECANJA 
 
3.1.   Igra se po pravilima „no ad“ sistema.  
 
3.2.   U svakom setu pobjednik je onaj igrač koji prvi osvoji 4 gema. Kod rezultata  

3:3 igra se „tie break“ do (7) osvojenih poena na dva poena razlike. 
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3.3.  „NO NET RULE“: Ukoliko igrač koji servira pogodi „nec“ – i od mreže se lopta 

odbije i padne u odgovarajuće polje, poen se nastavlja bez zaustavljanja. 
 
PRVI KRUG NATJECANJA 
 
3.4.  Prvi krug natjecanja igra se po „round robin“ sustavu prema kojem u skupini 

od 4 natjecatelja svatko igra sa svakim, na jedan dobiveni set do 4 gema. U 
slučaju manjeg ili neparnog broja prijavljenih natjecatelja moguće je 
organizirati grupe s po 3 natjecatelja. Tijekom dana igrač smije odigrati 
najviše 4 susreta. 

 
3.5. Pri određivanju skupina treba nastojati da se u grupi ne nađu igrači istog   

kluba. 

3.6.  Raspored igranja po kolima je sljedeći: 
 

 '1. kolo: 1 – 2  i  3 – 4 

 '2. kolo: pobjednici iz susreta 1. kola i poraženi iz susreta 1. kola 

 '3. kolo: preostali susreti 

 Plasman igrača na kraju igranja po skupinama određuje se po broju pobjeda u  
skupini. Ako su dva ili više igrača ostvarili isti broj pobjeda, njihov plasman 
određuje se prema: 

većem broju pobjeda u međusobnim susretima 

većoj razlici dobivenih i izgubljenih gemova u međusobnim susretima 

većem broju dobivenih gemova u međusobnim susretima 

većoj razlici dobivenih i izgubljenih gemova u svim susretima 

većem broju dobivenih gemova u svim susretima  

ždrijebom 
 

3.7.  Nositelji skupina određuju se prema posljednjoj objavljenoj rang listi regije.  
 
DRUGI KRUG NATJECANJA 
 
3.8. Nakon prvog kruga natjecatelji se dijele u 4 brojčano jednake skupine.  

Nositelji u drugom krugu određuju se prema posljednjoj objavljenoj rang listi 
regije. 

 
„Zlatnu skupinu“ u drugom krugu čine 1. plasirani iz skupine 
„Srebrnu skupinu“ u drugom krugu čine 2. plasirani iz skupine  
„Brončanu skupinu“ u drugom krugu čine 3. plasirani iz skupine   
„Zelenu skupinu“ u drugom krugu čine 4. plasirani iz skupine    

          
3.9.  Svi susreti drugog kruga, „zlatne“, „srebrne“, „brončane“ i  „zelene“ skupine  

igraju se na jedan dobiveni set, po turnirskom sustavu. Organizator može 
donijeti odluku da igrači razigravaju za sva mjesta na turniru. 
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3.10. Organizator ima pravo donijeti odluku da se drugi krug „zlatne skupine“ igra 

na dva dobivena seta, uz pravilo da u jednom danu igrač smije odigrati najviše 
tri susreta. 

 
3.11.Organizator ima pravo donijeti odluku da se drugi krug i ostalih skupina igra     

na dva dobivena seta. 
 
4. „HRVATSKI MASTERS“ 

 
4.1. Na regionalnim natjecanjima pravo nastupa imaju igrači iz svih regija, uz 

napomenu da se bodovi upisuju na listu u regiji u kojoj su osvojeni. 
 
4.2. Samo bodovi osvojeni na natjecanjima u regiji kojoj igrač pripada računaju se 

za završni turnir „Hrvatski Masters“, prema predloženom modelu. 
 
4.3. Igračima se za „Hrvatski Masters“ računaju bodovi s 4 četiri najbolja turnira, 

osvojenih samo u regiji kojoj pripadaju. Za „Hrvatski Masters“ pribrajaju se 
bodovi osvojeni na „Regionalnom Mastersu“ (kao peti turnir) 

 
4.4. Ukoliko su dva ili više igrača u regiji osvojili jednaki broj bodova na turnirima 

koji se boduju za „Hrvatski Masters“, bolji plasman na listi zauzeti će igrač koji 
je osvojio veći broj bodova, na jednom od bodovanih turnira. 

 
4.5. Ukoliko su igrači jednaki i po prethodnom pravilu, računa se prvi slijedeći 

turnir prema broju osvojenih bodova. Isto mjerilo vrijedi do posljednjeg turnira 
s popisa turnira. Ukoliko niti ovim pravilom nije moguće odrediti bolje 
plasiranog na popisu, odlučuju bodovi osvojeni sa zadnje odigranog turnira. 

 
4.6. Bodovi osvojeni na „Hrvatskom Mastersu“ pribrojiti će se bodovima osvojenim 

na najbolja četiri turnira te će zajedno s bodovima osvojenim na „Regionalnom 
Mastersu“ vrijediti kao početna rang lista za slijedeću sezonu.   

 
4.7. Svakoj regiji (zajednici) osigurava se nastup za najmanje 4 djevojčice i 4 

dječaka na „Hrvatskom Mastersu“. Preostalih 8 mjesta do brojke 32 popunjava 
se prema modelu uspješnosti svake regije koja se dobiva uračunavajući; 

 
1. ukupan broj igrača koji su u prethodnim sezonama nastupili u pojedinoj 

regiji (zajednici),  
2. zbroj bodova za 4 djevojčice i 4 dječaka ostvarenih na „Hrvatskom 

Mastersu“.  
 

Pri izračunu uspješnosti svake regije (zajednica) uzima se prosjek ostvarenih 
bodova u prethodne 3 sezone, te se na taj način određuje ukupan broj igrača 
koji stječu pravo nastupa na „Hrvatskom Mastersu“ u slijedećoj sezoni. Izračun 
vrši ured HTS-a.  

 
 
4.8. Pravo nastupa na „Hrvatskom Mastersu“ imaju državljani Republike Hrvatske“. 
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5. „REGIONALNI MASTERS“  
 
5.1. Pravo nastupa na „Regionalnom Mastersu“ stječe 16 najbolje plasiranih igrača 

iz regije kojoj pripadaju.  Bodovi osvojeni na „Regionalnom Mastersu“ boduju 
se prema predloženoj tablici, a računaju se kao jedan od 5 (pet) turnira za 
„Hrvatski Masters“.  

 
5.2. Za „Regionalni Masters“ računaju se bodovi osvojeni na četiri najboljih turnira 

u regiji. Svaka regija ima pravo organizirati po jedan „Regionalni Masters“ u 
sezoni.  

 
5.3. „Regionalni Masters“ u prvom krugu igra se na ispadanje s kosturom na 16 

igrača. Razigrava se za sva mjesta kako bi se dobio konačan plasman svih 
sudionika turnira. 

 
5.4. Pravo nastupa na „Regionalnom Mastersu“ imaju državljani Republike 

Hrvatske.“, ali i državljani Europske unije i strani državljani s prijavljenim 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

 
6. TROŠKOVI ORGANIZACIJE I PRIJAVNINE 
 
6.1. Sve troškove organizacije, licenciranog trenera, šetajućeg suca i voditelja 

natjecanja snose organizatori. 
 

6.2. Prijavninu za natjecanje određuju regionalni savezi. Prijedlog ZTTH-a-100 kn.  
 

'7. BODOVANJE NA NATJECANJIMA 
 

7.1. Igrači na natjecanjima osvajaju bodove ovisno o plasmanu na svakom 
natjecanju bez obzira na broj natjecatelja na odigranom turniru prema 
priloženoj tablici. 

7.2. Svaka pobjeda na natjecanju boduje se jednom bodom. Boduju se samo 
započeti i odigrani susreti, dok se pobjede bez borbe ne boduju. Ukupnom 
broju osvojenih bodova za pobjede pribrajaju se i bodovi osvojeni za plasman 
na natjecanju prema predložen modelu. 

7.3. Bodovi osvojeni na natjecanju koje nije odigrano prema ovom Pravilniku neće 
se bodovati za rang listu. Minimalan broj sudionika na svakom turniru, da bi 
bio bodovan ne smije biti manji od 8 u svakoj pojedinoj kategoriji. 

7.4. Za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom vrijede odredbe 
„Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima“ Hrvatskog teniskog saveza. 
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BODOVANJE  

 

 
HRVATSKI 
MASTERS 

REGIONALNI 
MASTERS 

REGIONALNA NATJECANJA  
BODOVANJE S RAZIGRAVANJEM 

RANG 1 2 ZLATNA SREBRNA BRONČANA ZELENA 
1. mjesto 75 45 MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI 

2. mjesto 50 35 1. 38 1.        20 1. 10 1. 5 
Polufinalisti   30 2. 30 2.        15 2. 7 2. 3 
3. MJESTO 34 32 3. 27 3.        12 3. 4 3. 2 
4. MJESTO 32 28 4. 24 4.        8 4. 2 4. 0 

Četvrtfinalisti   25 5. 22 5.          7 5. 1 5. 0 
5. MJESTO 30 27 6. 20 6.          6 6. 1 6. 0 
6. MJESTO 29 21 7. 18 7.          4 7. 1 7. 0 
7. MJESTO 28 19 8. 16 8.          3 8. 1 8. 0 
8. MJESTO 27 17 9. 14 9.   2 9. 0 9. 0 

9. – 16. mjesto   14 10. 13 10.         2 10. 0 10. 0 
9. MJESTO 25 15 11. 12 11.   2 11. 0 11. 0 

10. MJESTO 24 13 12. 11 12.   2 12. 0 12. 0 
11. MJESTO 23 12 13. 10 13.   2 13. 0 13. 0 
12. MJESTO 22 11 14. 9 14.   2 14. 0 14. 0 
13. MJESTO 21 10 15. 8 15.   2 15. 0 15. 0 
14. MJESTO 20 9 16 + 7 16 +   2 16+ 0 16+ 0 
15. MJESTO 19 8         
16. MJESTO 18   7 REGIONALNA NATJECANJA  

BODOVANJE BEZ RAZIGRAVANJA 17.-32. mjesto   
17. MJESTO 16   ZLATNA SREBRNA BRONČANA ZELENA 
18. MJESTO 15   MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI MJESTO BODOVI 

19. MJESTO 14   1. 38 1.       20 1. 10 1. 5 
20. MJESTO 13   2. 30 2.       15 2. 7 2. 3 
21. MJESTO 12   3. 25 3.       10 3. 3 3. 1 
22. MJESTO 11   4. 25 4.       10 4. 3 4. 1 
23. MJESTO 10   5. 20 5.       5 5. 1 5. 0 
24. MJESTO 9  6. 20 6.       5 6. 1 6. 0 
25. MJESTO 8  7. 20 7.       5 7. 1 7. 0 
26. MJESTO 7  8. 20 8.       5 8. 1 8. 0 
27. MJESTO 6  9. 10 9. 2 9. 0 9. 0 
28. MJESTO 5  10. 10 10.       2 10. 0 10. 0 
29. MJESTO 4  11. 10 11. 2 11. 0 11. 0 
30. MJESTO 3  12. 10 12. 2 12. 0 12. 0 
31. MJESTO 2  13. 10 13. 2 13. 0 13. 0 
32. MJESTO 1  14. 10 14. 2 14. 0 14. 0 

   15. 10 15. 2 15. 0 15. 0 
   16 + 10 16 + 2 16+ 0 16+ 0 
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